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Předpoklad: naškádlení bruselských 
orgánů přinese ovoce

• Nastanou problémy při uplatňování českých 
požadavků

• Budou přitvrzeny požadavky na kvalitu projektů
• přehlédnou se možnosti, která skátají dočasná

pravidla EK 
• stoupne zájem o problematiku EU
• Je nás málo – zatím jen

– veřejné finance
• doprava a životní prostředí
• začneme pracovat na hodnocení efektivnosti státní

pomoci



Historické ohlédnutí

• V ČR historicky byla vybudována nejhustší síť železničních 
tratí na světě, která odpovídala vývoji dopravy a 
přepravních potřeb konce 19. století, po vybudování sítě
kvalitních bezprašných komunikací postupně doplňovaných 
dálnicemi se pozice železniční dopravy mění a její místo je 
v magistrálních přepravách, v přepravách ucelenými vlaky 
a v osobní dopravní obsluze velkých aglomerací (S-Bahn)

• Zatímco většina států svou síť výrazně redukovala, v ČR je 
snaha ji udržet a rušení tratí omezit na nezbytné minimum

• V rámci ověření možností udržení co největšího rozsahu 
železniční sítě neposuzujeme možnosti jejího využití z 
hlediska kvality přepravy a její ekonomiky, ale z pohledu 
energetické a environmentální náročnosti, tedy mýtů, kdy 
je železnice „vždy“ výhodná



Doprava a Doprava a žživotnivotníí prostprostřřededíí
•• Posuzovali jsme hlavnPosuzovali jsme hlavníí ekologickekologickéé parametry regionparametry regionáálnlníí

žželeznielezniččnníí a autobusova autobusovéé dopravy:dopravy:
–– energetickou a emisnenergetickou a emisníí efektivnost efektivnost 
–– nněěkterkteráá daldalšíší obecnobecněě definovatelndefinovatelnáá kriteria jsme vyloukriteria jsme vylouččili, ili, 

protoprotožže maje majíí u tohoto segmentu hromadnu tohoto segmentu hromadnéé ppřřepravy epravy 
cestujcestujííccíích pch přřibliibližžnněě stejnou vstejnou vááhuhu
•• nehodovostnehodovost
•• hlukovhlukovéé emise a emise a 

–– nelze  obecnnelze  obecněě porovnporovnáávat zvat záákladnkladníí parametry kvality parametry kvality 
dopravndopravníí obsluhy snad s výjimkou nobsluhy snad s výjimkou náákladkladůů
•• tam nutno vyjtam nutno vyjíít z obecných t z obecných ššetetřřeneníí



Je kapacitnJe kapacitněějjšíší vozidlo energeticky a emisnvozidlo energeticky a emisněě
efektivnefektivněějjšíší ??

•• Vlaky se porovnVlaky se porovnáávajvajíí s druhy dopravy s ms druhy dopravy s méénněě kapacitnkapacitníími mi 
dopravndopravníími prostmi prostřředky tak, edky tak, žže see se
–– v obecných ekologických v obecných ekologických úúvahvaháách porovnch porovnáávváá kapacita kapacita 

vyjvyjááddřřenenáá nabnabíídkou mdkou mííst k pst k přřepravepravěě,,
–– v objektivnv objektivněějjšíších pracch pracíích pouch použžíívaných Evropskou komisvaných Evropskou komisíí,       ,       

i kdyi kdyžž byly provedeny na objednbyly provedeny na objednáávku UIC za pvku UIC za přředpokladu edpokladu 
50% vyu50% využžititíí kapacity.kapacity.

•• V takovV takovéém pm přříípadpaděě je je žželeznice proti autobusu jako kapacitneleznice proti autobusu jako kapacitněějjšíší
druh dopravy samozdruh dopravy samozřřejmejměě vvžždy energeticky a patrndy energeticky a patrněě i emisni emisněě
efektivnefektivněějjšíší

•• JenomJenomžže v tre v tržžnníí ekonomice nutno vychekonomice nutno vycháázet z poptzet z poptáávky vky -- a ta je a ta je 
na mna míístnstníích a regionch a regionáálnlníích vch věěttššinou rozhodninou rozhodněě menmenšíší nenežž
nabnabíídka. dka. 

•• Tak tomu je v pTak tomu je v přříípadpaděě srovnsrovnáánníí dopravy na  regiondopravy na  regionáálnlníí trati a trati a 
autobusyautobusy



ProblProbléém mm míístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíí

•• RegionRegionáálnlníí a ma míístnstníí trati vznikaly ptrati vznikaly přřed cca stoleted cca stoletíím, kdy jediný m, kdy jediný 
konkurent s výjimkou splavných vodnkonkurent s výjimkou splavných vodníích cest byly koch cest byly koňňskskáá
spspřřeežženeníí –– dostavndostavnííky a formani.ky a formani.

•• ŽŽeleznice se výrazneleznice se výrazněě modernizovaly, ale pmodernizovaly, ale přři ploi ploššnnéé obsluze obsluze 
úúzemzemíí je tento rozvoj techniky nesrovnatelný s posuvem od je tento rozvoj techniky nesrovnatelný s posuvem od 
konkoníí k modernk moderníím kamionm kamionůům a autobusm a autobusůům m 

•• ČČD do roku 1997 zpracovD do roku 1997 zpracováávajvajíí zzáákladnkladníí data k výkondata k výkonůům m 
mmíístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíí: : 
–– s urs urččitou nepitou nepřřesnostesnostíí bylo mobylo možžno zpracovat obdobnno zpracovat obdobnáá data i za rok 2003 data i za rok 2003 

a s ura s urččitými problitými probléémy srovnatelnosti i za rok 2005 a 2008my srovnatelnosti i za rok 2005 a 2008
–– zzáásadnsadníím rysem rozvoje je v zm rysem rozvoje je v záásadsaděě ppřřesun vesun vššech významnech významněějjšíších objemch objemůů

ppřřepravy zboepravy zbožžíí: n: náákladnkladníí doprava svým kdysi pdoprava svým kdysi přřevaevažžujujííccíím podm podíílem na lem na 
ppřřepravepravěě uužž nemnemůžůže dostatee dostateččnněě rozrozřředit nedit nááklady dopravnklady dopravníí cestycesty



PerPersspektiva npektiva náákladnkladníí ppřřepravy na epravy na 
mmíístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíích ch 

•• FaktickFaktickáá likvidace nlikvidace náákladnkladníí ppřřepravy epravy na tna těěchto tratchto tratíích ch po po 
ppřřechodu od centrechodu od centráálnlníí ppřřííkazovkazovéé k trk tržžnníí ekonomice umoekonomice umožňžňuje uje 
soustsoustřředit se jen na pedit se jen na přřepravu cestujepravu cestujííccííchch

•• TakovTakovéé zjednoduzjednoduššeneníí je do budoucna jeje do budoucna ješšttěě vvííce  oprce  opráávnvněěno, no, 
protoprotožže e ppřřii podpopodpořře rozvoje rozvojee malých a stmalých a střřednedněě velkých podnikvelkých podnikůů, , 
kterkteréé mměěly jily jižž ppřřed krized krizíí cca 80% podcca 80% podííl na novl na novéé zamzaměěstnanosti v stnanosti v 
soukromsoukroméém sektoru; 99% podm sektoru; 99% podííl na pol na poččtu podnikatelských tu podnikatelských 
subjektsubjektůů celkem mimo financelkem mimo finanččnníí sluslužžby (cca 23 milionby (cca 23 milionůů
podnikatelských subjektpodnikatelských subjektůů proti 41 tisproti 41 tisííccůům velkých podnikm velkých podnikůů v v 
EU)EU), p, pododííl na HDP je cca polovil na HDP je cca poloviččnníí a a lze olze oččekekáávat pokravat pokraččovováánníí
ttééto tendence to tendence 

•• PotPotřřebujebujíí nebo bnebo budou maludou maléé a sta střřednedníí podniky potpodniky potřřebovat tolik ebovat tolik 
žželeznielezniččnníí ppřřepravy?epravy?



MasivnMasivníí podpora automobilkpodpora automobilkáám m 
•• Automobilový prAutomobilový průůmysl se podmysl se podííllíí cca 20% na prcca 20% na průůmyslovmyslovéé výrobvýroběě. . 

NNěěkterkteréé odhady svodhady svěětových finantových finanččnníích institucch institucíí uvuváádděějjíí aažž 30% 30% 
globglobáálnlníí ppřřebytek výrobnebytek výrobníích kapacit. Majch kapacit. Majíí se pse přřebytky odbourat, ebytky odbourat, 
nebo výraznnebo výrazněě rozrozšíšířřit stupeit stupeňň automobilizace na vautomobilizace na vššechny obechny obččany any 
vvěěkovkověě a fyzicky schopna fyzicky schopnéé řříídit auto? Sektor se výrazndit auto? Sektor se výrazněě posiluje; posiluje; 
podporuje se vývoj zelených vozidel.podporuje se vývoj zelených vozidel.

•• 12 st12 stááttůů EU zavedlo vrakovacEU zavedlo vrakovacíí ppřřííspspěěvky; vky; ČČR pR přředtedtíím odpum odpuššttěěnníí
DPH u automobilDPH u automobilůů, co, cožž vysoce zefektivnilo nvysoce zefektivnilo náákup nejdrakup nejdražžšíších ch 
aut z dovozu aut z dovozu pro napro našše nejpote nejpotřřebnebněějjšíší

•• MluvMluvíí se o disharmonizaci podmse o disharmonizaci podmíínek nek žželeznielezniččnníí a silnia silniččnníí
dopravydopravy
–– jenomjenomžže vozkm autobusove vozkm autobusovéé dopravy se poddopravy se podíílejlejíí na celkových na celkových 

vozkm cca 2% a na tvozkm cca 2% a na těžěžkkéé silnisilniččnníí dopravdopravěě 4% 4% 
•• HromadnHromadnáá doprava mimo mdoprava mimo měěsta a aglomerace klessta a aglomerace klesáá, sni, snižžuje se uje se 

vytvytíížženeníí vlakvlakůů. N. Náásledujsledujííccíí graf je za 2003 graf je za 2003 
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ZZáávislost spotvislost spotřřeby a emiseby a emisíí

•• SrovnSrovnáánníí na mna míístnstníích a regionch a regionáálnlníích tratch tratíích ch žželeznice eleznice -- autobusy autobusy 
je jednoduje jednoduššíšší, proto, protožže jde o e jde o stejnstejnéé medium medium -- motorovou naftu motorovou naftu 

•• V autobusovV autobusovéé dopravdopravěě a na a na žželeznici se sleduje skuteeleznici se sleduje skuteččnnáá
spotspotřřeba na vozový, resp.vlakový km. Jenomeba na vozový, resp.vlakový km. Jenomžže spote spotřřebu lze za ebu lze za 
ppřředpokladu napedpokladu napřř. srovnateln. srovnatelnéé rychlosti rozdrychlosti rozděělit na jakousi lit na jakousi 
zzáákladnkladníí spotspotřřebu pebu přři ji jíízdzděě vozidel bez cestujvozidel bez cestujííccíích a nch a náárrůůst st 
spotspotřřeby v zeby v záávislosti na povislosti na poččtu cestujtu cestujííccíích. ch. 

•• ZZáávislost nvislost náárrůůstu spotstu spotřřeby paliva s poeby paliva s poččtem cestujtem cestujííccíích zcela ch zcela 
nepochybnnepochybněě je ve vje ve věěttšíší ččáásti prsti průůbběěhu od 0 cestujhu od 0 cestujííccíích po plnch po plnéé
vyuvyužžititíí linelineáárnrníí



EfektivnEfektivníí obsazenobsazeníí a spota spotřřebaeba
•• ZZáávislost spotvislost spotřřebyeby na vytna vytíížženeníí dopravndopravníího prostho prostřředkuedku,  v p,  v přříípadpaděě

osobnosobníí dopravy podopravy poččtu cestujtu cestujííccíích, lze vyjch, lze vyjááddřřit pro kait pro kažždý druh dý druh 
dopravy, resp. dopravndopravy, resp. dopravníí prostprostřředek, rovnicedek, rovnicíí ppřříímky ve mky ve 
smsměěrnicovrnicovéém tvaru. m tvaru. 

•• SpotSpotřřebu bez cestujebu bez cestujííccíích lze vyjch lze vyjááddřřit na ose y rovnobit na ose y rovnoběžěžkou s kou s 
osou x, nosou x, náárrůůst spotst spotřřeby eby v zv záávislosti na vyuvislosti na využžititíí dopravndopravníího ho 
prostprostřředku pak edku pak ppřříímkou, ktermkou, kteráá v zv záávislosti na smvislosti na směěrnici plynule rnici plynule 
stoupstoupáá..

•• PPřříímka na zamka na začčíínnáá na ose y tna ose y tíím vým výšš, , ččíím je za jinak stejných m je za jinak stejných 
podmpodmíínek kapacitnnek kapacitněějjšíší dopravndopravníí prostprostřředek edek 

•• HledHledáá se prse průůseseččíík obou pk obou přříímek. Udmek. Udáávváá popoččet cestujet cestujííccíích, od ch, od 
nichnichžž je je žželeznielezniččnníí jednotka napjednotka napřř. 810 s vy. 810 s vyššíšší zzáákladnkladníí
hmotnosthmotnostíí vozidla energeticky efektivnvozidla energeticky efektivněějjšíší, ne, nežž autobusautobus..



20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100
Počet cestujících

Karosa C 934
Čl. autobus 
810 solo
810 + 1 p.vůz.



Spotřeba PHM

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

počet cestujících

sp
ot
ře

ba
 [l

itr
]

Karosa C 734
Karosa B 732
Karosa C 934
Karosa B 941
810 solo (nový motor)
810 solo (starý motor)
Škoda Fabia 1,4
Škoda Superb 2,5 TDI

Karosa C 734

Škoda Superb 2,5 TDI

Škoda Fabia 1,4

Karosa C 934Karosa B 732

Karosa B 941

810 solo (nový motor)

810 solo (starý motor)



25,5

26,5

27,5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

number of passenger

em
is

e 
[g

 C
O

2/k
m

]

Karosa C 734

Karosa C 732

Karosa C 934

810 solo (new  engine)

Emise



PrPrůůseseččííky pky přříímek spotmek spotřřebyeby

•• Na zNa záákladkladěě propopropoččttůů Ing. DrahotskIng. Drahotskééhoho,, PhDPhD.. mmůžůže být e být 
nejmnejméénněě kapacitnkapacitníí jednotka na jednotka na žželeznici eleznici –– vvůůz 810 z 810 
ssóólo lo -- energeticky efektivnenergeticky efektivněějjšíší nenežž doprava doprava 
autobusovautobusováá, reprezentovan, reprezentovanáá autobusy z pautobusy z přředchozedchozíího ho 
grafu, pokud  je u pgrafu, pokud  je u půůvodnvodníích motorch motorůů (byly kdysi v (byly kdysi v 
motorových jednotkmotorových jednotkáách drah a v pch drah a v přříímměěstských stských 
autobusech autobusech v v zzáásadsaděě stejnstejnéé) mez efektivnosti 17) mez efektivnosti 17--18 18 
cestujcestujííccíích, pokud se vymch, pokud se vyměěnníí motory za  novmotory za  novéé, 12 , 12 
cestujcestujííccíích. Vrach. Vraťťme se k obrme se k obráázku 7, kolik tratzku 7, kolik tratíí je tedy je tedy 
environmentenvironmentáálnlněě ppřřííznivznivěějjšíšíchch



EmiseEmise

•• EmisnEmisníí parametry se rparametry se růůznzněě odhadovaly v rodhadovaly v růůzných zných 
studistudiíích, zadch, zadáávaných tu UIC, tu na obranu silnivaných tu UIC, tu na obranu silniččnníí
dopravy IRU. Vznikala dopravy IRU. Vznikala řřada metodických problada metodických probléémmůů; ; 
pokroku se dospokroku se dosááhlo ahlo ažž po rozhodnutpo rozhodnutíí EU zaEU zařřadit adit 
dopravu do systdopravu do systéému obchodovmu obchodováánníí s emisemi. Zats emisemi. Zatíím m 
co v co v řřadaděě problprobléémmůů ststáále nenle neníí ppřři pi přříípravpravěě na na 
KodaKodaňňský summit OSN o ský summit OSN o žživotnivotníím prostm prostřřededíí, resp. , resp. 
opatopatřřeneníí proti nepproti nepřřijatelnijatelnéé podnebnpodnebníí zmzměěnněě nněěkolik kolik 
týdntýdnůů ppřřed konferenced konferencíí jasnjasnéé, v p, v přříípadpaděě zazaččlenleněěnníí
dopravy do systdopravy do systéému obchodovmu obchodováánníí s emisemi to je s emisemi to je 
jasnjasnéé. . 



OzelenOzeleněěnníí automobilautomobilůů
•• V V řřííjnu 2008 dojnu 2008 doššlo k plo k přřijetijetíí kompromisnkompromisníího nho náávrhu vrhu 

dohodovacdohodovacíího výboru Rada ho výboru Rada -- EP k smEP k směěrnici ES k rnici ES k 
ozelenozeleněěnníí aut; ta byla pak paut; ta byla pak přřijata Radou jako smijata Radou jako směěrnice rnice 
EP a Rady v kvEP a Rady v kvěětnu tr., zvetnu tr., zveřřejnejněěna byla v na byla v ččervnu a ervnu a 
platit bude v podstatplatit bude v podstatěě s novou etapou evropsks novou etapou evropskéého ho 
systsystéému obchodovmu obchodováánníí s emisemi.  s emisemi.  

•• PojetPojetíí: r: růůznznéé druhy paliva rdruhy paliva růůznzněě zdanzdaněěny podle ny podle 
energetickenergetickéého obsahu za celou dobu ho obsahu za celou dobu žživotnosti ivotnosti 
rrůůzných silnizných silniččnníích vozidel a ceny za emise podle ch vozidel a ceny za emise podle 
slosložženeníí emisemisíí. . 
–– DDííllččíí problprobléém: u autobusm: u autobusůů kalkulakalkulaččnněě 800 000 km; motorový 800 000 km; motorový 

vvůůz na z na žželeznici za eleznici za dvdvěě desetiletdesetiletíí vvěěttšíší,,
–– u autobusu autobusůů budou motory s normou EURO VI, na drbudou motory s normou EURO VI, na drááze ze 

EURO IEURO I
–– Za tZa těěchto podmchto podmíínek vnek vááha emisha emisíí v souv souččtu ceny paliva a emistu ceny paliva a emisíí

necelých 20% necelých 20% -- emise lze pro celkovemise lze pro celkovéé úúvahy vynechat.vahy vynechat.



DALDALŠÍŠÍ ÚÚVAHYVAHY
•• I pI přři environmenti environmentáálnlníí neefektivnosti pneefektivnosti přřepravy na mepravy na míístnstníích a ch a 

regionregionáálnlníích tratch tratíích mch můžůže být nemoudre být nemoudréé likvidovat provoz a tlikvidovat provoz a tíím m 
i trai traťť: dnes ji: dnes jižž jde o njde o náárodnrodníí technicktechnickéé pampamáátky.tky.

•• ZvýZvýššit dotace prakticky nelzeit dotace prakticky nelze -- jsou na hranjsou na hraněě momožžnostnostíí i pri prááva va 
EUEU

•• ŠŠlo by pojlo by pojíímat je jako slomat je jako složžky turistiky v pky turistiky v přřííslusluššnnéé oblasti? oblasti? V V 
zahranizahraniččíí se vyuse využžíívajvajíí vyvyřřazenazenéé trati naptrati napřřííklad na cyklostezky a klad na cyklostezky a 
inin--linovlinovéé drdrááhy, hy, žželeznielezniččnníí muzea apod.muzea apod.

•• Vedle zpochybnVedle zpochybněěnníí obecnobecněě environmentenvironmentáálnlníích pch přřednostednostíí bez bez 
ohledu na vyuohledu na využžititíí by bylo by bylo úúččelnelnéé i posoudit dali posoudit dalšíší teorteoréémymy
NapNapřřííklad klad ––
–– ppřřededáánníí trati do majetku a ptrati do majetku a přříípadnpadnéého provozovho provozováánníí drdrááhy svazku hy svazku 

dotdotččených obcených obcíí
–– Pokud je vyuPokud je využžíívváána v nna v náákladnkladníí dopravdopravěě, p, přředat ji do dredat ji do držženeníí vlevleččkakařřee



Kapacita dopravnKapacita dopravníí cestycesty a jeja jejíí vyuvyužžititíí

PosuPosuďďme problme probléém výbm výběěru dopravnru dopravníího oboru i z hlediska zho oboru i z hlediska zááboru boru 
pozemku pro jeho výstavbu a provozpozemku pro jeho výstavbu a provoz

•• NNěěkolik pkolik páárrůů vlakvlakůů za den za den -- bez pbez přřihlihléédnutdnutíí k specifickým k specifickým 
mmíístnstníím podmm podmíínknkáámm -- nemnemáá ppřříílilišš velký význam pro odlehvelký význam pro odlehččeneníí
silnic.silnic.

•• ZZáábor pbor půůdy na tdy na těěleso jednokolejnleso jednokolejnéé trati a dvoupruhovtrati a dvoupruhovéé silnice silnice 
je zhruba stejnýje zhruba stejný

•• Kapacita jKapacita jíízdnzdníích pruhch pruhůů komunikace pkomunikace přři pri průůmměěrnrnéé hmotnosti hmotnosti 
NexNex a jiných vlaka jiných vlakůů tohoto typu ve vnitrosttohoto typu ve vnitrostáátntníí ppřřepravepravěě je je vyvyššíšší..
Jen Jen ttěžěžkkéé vlakvlakyy, , kterkteréé by nahradilby nahradilyy kamiony jedouckamiony jedoucíí v bezpev bezpeččnnéé
zzáábrzdnbrzdnéé vzdvzdáálenosti, by mohly teoreticky plenosti, by mohly teoreticky přřichicháázet zet jako jako 
substitusubstituččnníí doprava doprava v v úúvahu jen u pvahu jen u přřeprav na vzdeprav na vzdáálenosti, lenosti, 
ppřřekraekraččujujííccíí hranice hranice ČČRR



Etapa fantastických projektEtapa fantastických projektůů
•• V kaV kažžddéé etapetapěě zvýzvýššených problených probléémmůů veveřřejných ejných 

výdajvýdajůů vznikajvznikajíí fantastickfantastickéé projekty. Majprojekty. Majíí smysl  smysl  
k udrk udržženeníí intelektuintelektuáálnlníího potenciho potenciáálu pracovnlu pracovnííkkůů
na vizna vizíích budoucna jako neuskutech budoucna jako neuskuteččnitelnnitelnéé
inspiracinspiracee::
–– vlaky TGVvlaky TGV
–– zruzruššeneníí Masarykova nMasarykova náádradražžíí jako koncovjako koncovéého ho 
–– splavnsplavněěnníí Vltavy Vltavy 
–– kankanáál Dunajl Dunaj –– OdraOdra -- Labe pLabe přřes prodlues prodlužžovováánníí a a 

prohlubovprohlubováánníí splavných splavných úúseksekůů



Vlaky TGV?Vlaky TGV?
•• KrKráátce po tce po „„sametovsametové“é“ revoluci prevoluci přřiiššli prvnli prvníí

iniciiniciáátotořři vysoko rychlostni vysoko rychlostníích tratch tratíí v v ČČSFRSFR
•• TehdejTehdejšíší smysl mohl být v pokrasmysl mohl být v pokraččovováánníí ve ve 

vývoji lokomotiv dosahujvývoji lokomotiv dosahujííccíích pch přřes 200 km/hod. es 200 km/hod. 
pro vývoz do Ruska pro vývoz do Ruska čči i ČČííny. ny. 

•• JenJenžže tehdy se velke tehdy se velkéé podniky zapodniky začčaly rozpadat a aly rozpadat a 
nadto byl nnadto byl náázor orientovat se na zzor orientovat se na záápadnpadníí trhy. trhy. 

•• O O řřadu let pozdadu let pozděěji pji přřiiššly nly náápady na nejrpady na nejrůůznzněějjšíší
spojenspojeníí za tza téémměřěř astronomickastronomickéé nnááklady klady 



EfektivnostEfektivnost
•• ČČD nedD nedáávno zvevno zveřřejnily nejnily nááklady na provoz Pendolino: klady na provoz Pendolino: 

mmááme 5 v provozu, jedno v me 5 v provozu, jedno v úúdrdržžbběě a jedno v rezerva jedno v rezervěě. . 
7 vlak7 vlakůů ststáálo podstatnlo podstatněě vvííce, nece, nežž ppřředpokledpokláádaných 10 daných 10 
vlakvlakůů. Jejich ro. Jejich roččnníí provoznprovozníí ztrztráátata -- bez zvýbez zvýššených ených 
nnáákladkladůů na na úúdrdržžbu dopravnbu dopravníí cestycesty -- je 500 milionje 500 milionůů KKčč..

•• U TGV spojenU TGV spojeníí se uvse uvááddíí výhoda taktovvýhoda taktovéého grafikonu ho grafikonu 
(nejl(nejléépe hodinovpe hodinovéého) a moho) a možžnost za mnost za méénněě nenežž 2 2 
hodiny se dostat do Berlhodiny se dostat do Berlíína na čči Vi Víídndněě. Vznik. Vznikáá tedy jen tedy jen 
ototáázka, kolik cestujzka, kolik cestujííccíích kach kažždou hodinu do Berldou hodinu do Berlíína na čči i 
VVíídndněě pojede.pojede.

•• MMěěli jsme lepli jsme lepšíší nnáápad: apad: aťť výstavbu výstavbu úúseksekůů nových tratnových tratíí
postavpostavíí cizcizíí investor a trainvestor a traťť provozuje takprovozuje takéé cizcizíí
provozovatel, který mprovozovatel, který máá zzáájem na rychljem na rychléém spojenm spojeníí
NNěěmecka a Balkmecka a Balkáánu. nu. 



DalDalšíší „„vizevize““
•• DokonDokonččuje se puje se přřestavba Praestavba Pražžskskéého uzlu. Souho uzlu. Souččasnasněě se uvase uvažžuje o uje o 

tunelovtunelovéém propojenm propojeníí Masarykova nMasarykova náádradražžíí, proto, protožže te tíím se zm se zíískajskajíí
lukrativnlukrativníí pozemky pozemky 

•• Kdysi se uvaKdysi se uvažžovalo se splavnovalo se splavněěnníím stm střřednedníí Vltavy, aby se nadVltavy, aby se nadáále le 
mohla vozit mohla vozit žžula; dlaula; dlažžba z ba z ččeskeskéé žžuly (nalezla uplatnuly (nalezla uplatněěnníí i v i v 
Hamburku). To samozHamburku). To samozřřejmejměě nevynevyššlo a tlo a těžěžko nko něěkdy vyjde kdy vyjde ––
mizet kopce tmizet kopce těžěžko dnes nko dnes něěkdo povolkdo povolíí..

•• MMáá se tedy vytvose tedy vytvořřit trasa kdysi zit trasa kdysi záávodu Budvodu Buděějovice jovice -- Praha, kdy Praha, kdy 
za 20 hodin vodza 20 hodin vodááci po proudu ci po proudu řřeky trasu zdolali a pateky trasu zdolali a patřřili pak ili pak 
mezi svmezi svěětovou tovou ššpipiččku v rychlostnku v rychlostníí kanoistice. Dnes by ale byla kanoistice. Dnes by ale byla 
nejvnejvěěttšíší ppřřekekáážžka Orlickka Orlickáá ppřřehrada. Co by stehrada. Co by stáálo lodnlo lodníí zdvihadlozdvihadlo--
vana s vodou o hmotnosti 600 t pvana s vodou o hmotnosti 600 t přřekonekonáávajvajííccíí 70 m rozd70 m rozdííl l 
hladin? Kolik by se proplavilo lodhladin? Kolik by se proplavilo lodíí? Po jakou ? Po jakou ččáást roku? Nestst roku? Nestáál l 
by lodnby lodníí llíístek vstek vííce, nece, nežž úúččast v ast v DiamondDiamond RaceRace??

•• A vzpomeA vzpomeňňme na 3 varianty trasy Dme na 3 varianty trasy D--OO--L, pL, přříípadnpadněě kankanáálu lu 
JadranJadran--Vltava. Argumenty jsou stejnVltava. Argumenty jsou stejnéé: nab: nabíízzííme tuto kapacitu, me tuto kapacitu, 
vysokvysokéé vyuvyužžititíí bude bude momožžnnáá efektivnefektivníí. Jak. Jakáá ale bude poptale bude poptáávka?vka?



Nedostatek koncepce
• Konkurence dodavatelů do sítě na společné

regulované síti 
– nejde-li o státní podnik, jen konkurence může 

působit na kvalitu
– zatím telekomunikace a energetika
– Dráhy mají řadu dotací, náhrad aj. , prodej státního 

majetku v péči drah, což je de facto také dotace
• dopravní cestu lze dotovat dočasně až do 100% nákladů, 

celkem ale jen do 30% provozních nákladů
• Českí dráhy samozřejmě vysoce překračují

– Kraje prodlužují kontrakty na 10 let s ČD; umožňuje 
se tak oligopolní chování

– snižují se opticky náklady na dopravní cestu



Možné důsledky
• Prodlužování agonie, podporované samozřejmě

odbory- pracující v celé historii lidstva bojovali  za 
zachování status quo
– těžko kritizovat něco, co nebylo realizováno- př. 1. balíček

• jenže důsledkem dříve či později bude kolaps 
veřejných financí
– stát (obec) contra odbory 

• v tržní ekonomice bude silný sklon se ztrátových 
aktivit zbavit

• v případě místních tratí se nebude respektovat ani 
skutečnost, že jde dnes o významné historické
památníky, které nelze zachovat bez provozu



DDĚĚKUJI ZA POZORNOSTKUJI ZA POZORNOST
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